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Områdeleders brev – MAI 2017  

Fra Zonta International 

Alle klubber oppfordres til å bruke «share 

your story» direkte på nettet. Jeg vet at 

våre klubber har mange gode historier å 

dele med andre. 

   zzz 

 «Say No to Violence against women». Har 

dere ikke gjort det, gjør det nå! At ingen 

kvinner skal oppleve overgrep fysisk eller 

psykisk er jo Zontas viktigste formål. 

   zzz 

Har dere fått ordnet med nytt passord til 

Zontas websider (ZI)? Det gikk ikke uten 

videre for meg men det ordnet seg.   

   zzz 

Husk å melde dere på til 

Distriktskonferansen på Reykjavik. Det er 

en enestående måte å møte andre 

Zontadamer samt få Zonta litt lenger inn 

mot hjertet. Jeg håper å se mange på 

Island 

 

Jeg besøkte Sauda i 

begynnelsen av mai. De hadde 

et internasjonalt møte med 

gjester og norsk og Somalisk 

mat. Gro Ramsten Wesenberg 

holdt innlegg om de 

internasjonale prosjektene og 

jeg snakket om å være Zonta. 

Meget hyggelig møte. Det var 

også gjester tilstede og jeg 

håper nye medlemmer er på 

gang. 

Landsmøtet neste år er i 

forberedelsesfasen. Kjenner 

jeg Saudaklubben rett blir det 

et supert landsmøte! 
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Vi har litt av en jobb å gjøre! 

Vi er pr. 1. mai 210 medlemmer. Målet for Zonta Norge er 233 pr. 1.mai 2018 Jeg 

vet at dere arbeider med saken. Jeg kommer gjerne til informasjonsmøter i 

klubbene! Si i fra. Regnskapet viser derfor et lite underskudd. På et 

telefonstyremøte besluttet vi å omrokere slik at det blir mindre til klubbesøk.  

Jeg regner med å greie besøkene til dere innenfor min ramme, og siden jeg får 

bo privat er det kun reiser som trekker. 

Her kommer litt informasjon fra ZI medlemsøkningsprosjekt: 

Vi må rekruttere de riktige medlemmene ikke bare medlemmer! 

Hvert nye medlem skal være: 

 Informert og entusiastisk når det gjelder Zonta og Zontas formål 

 Være villige til å tale kvinner sak 

 Være villige til delta i innsamlingsaktiviter for lokale og internasjonale 

service prosjekter 

 Delta aktivt i klubbens aktiviteter og komiteer. 

 Være villig til å ta på seg lederposisjoner 

Tenk litt over dette. Jeg vet at det er vanskelig å få kandidater til valg. 

     ZZZZZ 

 

Det er snart tid for nytt styre i klubbene. Når jeg har fått alle rapportene 

sender jeg ut en liste til dere alle. Takk til alle klubbpresidenter og 

klubbstyremedlemmer som går ut, for det flotte arbeid dere har gjort. Jeg 

gleder meg til å samarbeide med dere alle i det neste år.  
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TRIST MELDING 

Dessverre har Bergen Zontaklubb bestemt seg for å legge ned. nedleggelsen kan. 

Bergensklubben er en gammel klubb med dedikerte medlemmer. Dessverre har 

det ikke lykkes å få inn yngre medlemmer. Dette er en trist avgjørelse men jeg 

håper vi kan få bygge en yngre klubb i den eksisterende klubb slik at nedleggelse 

kan unngås. Styret arbeider med dette. 

 

 

 

 

 

 Hilsen Områdeleder Mari 

mvangdal@online.no 

tlf. 98207545 

 

Husk at du er Zonta og Zonta er deg. Uten denne flotte 

kombinasjonen kunne ikke Zonta videreføre sitt arbeid for kvinner 

og barn! 
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